
 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ СТАТУТ КЛУБУ ЮНИХ МИРОТВОРЦІВ 

                          1. Загальне положення 

• 1.1.   Клуб юних миротворців (далі - Клуб) являється добровільною, 

самодіяльною, демократичною,  організацією (дітей і підлітків). 

• 1.2. Клуб діє в рамках статуту,  згідно з діючим законодавством.  

• 1.3. Клуб складається з Консультативної ради, Музея миротворчості,   

редколегії клубу і центра інформаційної, пошукової і екскурсійної  работи. 

• 1.4. Клуб здійснює свою діяльність у взаємодії з адміністрацією навчального 

закладу та іншими   організаціями. 

• 1.5.  Клуб не є  юридичним лицем. 

 

2.   Завдання і мета  Клубу 

 

2.1. Завдання  Клубу: 

- допомогти кожному члену організації засвоїти несилові  засоби вирішення 

конфліктних ситуацій в процесі активної діяльності  по покращенню 

навколишнього середовища, сприяти розвитку особистості юного миротворця; 

- сприяти становленню юних миротворців як громадянина своєї Вітчизни, 

поважаючи всі народи, які живуть на планеті. 

2.2. Мета  Клубу: 

- об’єднання колективів і  учнівських організацій в сумісній багатопрофільній 

діяльності, направленій на досягнення  згоди всіх учасників  сторін  на  

демократичних принципах; 

-здійснення миротворчої діяльності в сім'ї, на вулиці, в школі, на рівні міста і 

регіону. 

2.3. Бути готовим служити Вітчизні, справі миру і справедливості! 

 
 



 

3. Члени Клубу  юних миротворців. 

 

3.1. Стати членом Клубу  може будь-який хлопчик або дівчинка, як правило, з 11-14 

років, що визнає девіз і заповіді миротворця, обов'язки члена організації і охочий 

активно брати участь в її справах. 

3.2. Прийом в клуб юних миротворців здійснюється добровільно і індивідуально. 

3.3. Члени Клубу зобов'язані дотримуватися  Кодексу миротворця, можуть носити 

уніформу, елементи символіки, знаки відмінності. 

 

3.4. Всі члени  Клубу  мають  рівні права: 

- на захист з боку організації; 

- на участь у виборах органів самоврядування і на обрання в будь-       

  якій з них; 

- на висловлювання думки з будь-якого питання; 

- на членство в інших організаціях, чиї цілі не перечать цілям  

  Клубу; 

- на добровільний вихід з організації. 

 

3.5. Всі члени Клубу слідують основним заповідям миротворця: 

  -дружба, товариство і взаємодопомога; 

- свобода і рівність  кожного; 

- чесність і справедливість; 

- єдність слова і справи; 

- турбота і милосердя. 

 

3.6. Члени Клубу зобов'язані піклуватися про підвищення авторитету організації, 

про поповнення її рядів, діяти відповідно до діючого Статуту. 

 



     Член Клубу може бути виключений з організації рішенням загальних зборів 

Клубу ,    більшістю в 2/3 голосами  членів організації. 

 

4. Структура  Клубу 

4.1. Основою Клубу є організація  юних миротворців, яка може створюватися при 

наявності не менше, ніж трьох чоловік. Організації юних миротворців можуть бути 

одно або різновіковими, створюватися як в окремих класах, так і в декількох класах 

одночасно. 

4.2. Організації юних миротворців можуть обирати на своїх зборах голову 

організації і з дійснюють свою діяльність на підставі діючого Статуту, а також 

відповідно до рішень керівних органів Клубу. 

4.3. Організації юних миротворців покликані вирішувати наступні завдання: 

- активно брати участь у проведенні роботи, що відповідає меті  і  

  завданням Клубу; 

- здійснювати діяльність по залученню в Клуб нових членів; 

- доводити до  членів Клубу рішення його керівних органів. 

4.4. Клуб будує свою діяльність на принципах самоврядування. Найвищим органом 

самоврядування організацій юних миротворців і Клубу є загальні збори, 

правомочні вирішувати будь-які питання життєдіятельності цих колективів 

 

5. Керівні і структурні органи Клубу 

 

     5.1. Найвищим керівним органом Клубу є загальні збори.                                 

Вони  проводиться не рідше як два рази на рік. Збори приймають Статут Клубу і 

вносять до нього зміни,  затверджують програми і основні напрями діяльності 

Клубу, обирають і  заслуховують  звіти Президента Клубу, ухвалють рішення про 

реорганізацію і ліквідацію Клубу. 

Рішення зборів  ухвалюються    більшістю голосів в присутності не менше 

половини членів Клубу. 



5.2. Збори обирають (переобирають) Президента і віце-президента  Клубу, 

формують  основні  структурні підрозділи Клубу: 

- Раду консультантів  з числа вчителів, колишніх учасників миротворчих і 

гуманітарних місій ООН, ветеранів війни і праці, батьків і спонсорів; 

- редколегію  друкарського органу клубу  в складі редактора і його заступника; 

- центр інформаційної, пошукової і екскурсійної  роботи. 

 

5.3. Загальні збори затверджують календарний план роботи Клубу, в якому 

висвітлюються наступні питання: 

 

- періодичність і тематика засідань клубу; 

- підготовка експозиції Музею миротворчості, порядок формування 

  його фондів, тематика виставок і екскурсій; 

- тематика і періодичність виходу в світ  друкарського органу Клубу; 

- екскурсії, туристичні походи, конкурси, змагання, естафети,   вікторини, урочисті 

збори, що проводяться у зв'язку з  історичними датами, національними і 

міжнародними святами (в т.ч. День ухвалення Декларації про незалежність 

України, День знань, Міжнародний  День Миру, День ООН, Міжнародний день 

толерантності, Міжнародний день добровольців,  День Землі та інші). 

- етапи пошукової роботи і зустрічі з колишніми і діючими співробітниками  МВС, 

МНС, Міноборони, що брали участь в миротворчих і гуманітарних місіях ООН, 

ветеранами ,  представниками міжнародних організацій; 

- гуманітарна робота по наданню допомоги інвалідам і людям похилого віку, 

ветеранам Великої Вітчизняної війни, а також ветеранам-миротворцям. 

5.4. Безпосереднє управління діяльністю організації здійснює Президент Клубу, що 

обирається з членів клубу на загальних зборах  строком на один рік. 

5.5. Президент Клубу обирається на загальних зборах не менше ніж 2/3 голосами 

членів Клубу. 

 

Президент  керується в своїй діяльності  рішеннями зборів. 



 

5.6. Науково-методичне керівництво роботою Клубу здійснюється Консультативною 

Радою і науковим  керівником  проекту  клубу юних миротворців. 

Засідання Консультативної Ради  проводяться за ініціативою його членів не рідше 

1-го разу на місяць. Рекомендації Консультативної Ради  підлягають  обов'язковому 

розгляду на засіданнях Клубу і подальшої реалізації у разі ухвалення відносно них 

позитивного рішення. 

5.7. Музей миротворчості покликаний здійснювати роботу по зібранню, зберіганню 

і експонуванню  реліквій і предметів, пов'язаних з миротворчою діяльністю 

українських і міжнародних учасників миротворчих  місій. 

6. Фінансування Клубу 

 

6.1. Фінансування  Клубу здійснюється  з: 

а) добровільних пожертвувань,  дарувань, заповітів і інших внесків громадян,  

установ, підприємств і організацій; 

б) доходів  від видавницької,  лекційної і інших статутних діяльностей Клубу; 

в)  цільових субсидій. 

 

7. Реорганізація і припинення діяльності Клубу 

  

7.1. Рішення зборів про реорганізацію або ліквідацію Клубу вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосували не менше ніж дві третини від загального числа  

учасників зборів. 

7.2. Діяльність Клубу може бути  припинена шляхом ліквідації за рішенням 

загальних зборів Клубу. 

 

 


